
Інформація про послугу 

Банк надає клієнтам послугу з купівлі, продажу, обміну іноземної валюти на умовах "СВОП" ( надалі 
– операція Валютний СВОП), що здійснюється між Банком та Клієнтом за договором, умови якого 
передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, 
обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, сум, дат виконання 
тощо) під час укладення договору. 
 
Банк здійснює операції «Валютний СВОП»: 
 
- з клієнтами-резидентами (юридичними особами та фізичними особами-підприємцями), якщо 
перша частина операції передбачає продаж клієнтом Банку іноземної валюти за гривні або обмін 
однієї іноземної валюти на іншу іноземну валюту; 
 
- з клієнтами-нерезидентами (юридичними особами), якщо перша частина операції передбачає 
купівлю клієнтом у Банка іноземної валюти за гривні або обмін однієї іноземної валюти на іншу 
іноземну валюту. 
 

Операція Валютний СВОП виконується за умови укладення Генерального Договору щодо проведення 
операцій Валютний СВОП (за формою Банку). Операції Валютний СВОП проводяться на підставі 
Договору Валютний СВОП, що є невід’ємною частиною відповідного Генерального договору.  

➢ Проект Генерального договору/Договору Валютний СВОП надається клієнту за його запитом.  
➢ Генеральний договір укладаються на необмежений строк.  
➢ Клієнт має право в будь-який момент строку дії Генерального договору, після повного 

погашення заборгованості перед Банком за Договорами Валютний СВОП та відшкодування 
клієнтом всіх витрат та збитків Банку, пов‘язаних з таким розірванням, ініціювати розірвання 
Генерального договору шляхом направлення до Банку (не менш ніж за три Банківські дні до 
запланованої дати дострокового розірвання) письмового повідомлення.  

➢ Дострокове розірвання Генерального договору за ініціативою клієнта здійснюється на 
підставі письмової угоди Сторін з одночасним розірванням Договорів Валютний СВОП.  

➢ Зміни та доповнення до Генерального договору/Договору Валютний СВОП вносяться шляхом 
укладання Банком та Клієнтом додаткових угод/договорів. 

 

Розмір комісійної винагороди Банку, яку має  сплатити Клієнт за надання послуги з проведення 
операції купівлі/продажу обміну на умовах «СВОП»,  порядок їх визначення міститься в Тарифах 
https://raiffeisen.ua/documents/korporativnomu-biznesu/tarifi. Комісія сплачується одночасно із 
переказом Платежу Клієнта №1 згідно Тарифів, чинних на Дату виконання №1 Договору «Валютний 
СВОП». 

 Всі спори, що виникають між Сторонами у зв’язку з Договором Валютний СВОП/Генеральним 
договором, підлягають вирішенню шляхом переговорів, а у разі неможливості їх вирішити шляхом 
переговорів - у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України .  

Послугу надає АТ «Райффайзен Банк», ліцензія НБУ №10 від 18.06.2018р.; код ЄДРПОУ 14305909; 

включений до Державного реєстру банків 27.03.1992р. під № 94; місцезнаходження: 01011, м. Київ, 

вул. Лєскова, 9; контактні телефони: 044 490 88 88; 0 (800) 505-045; адреса електронної пошти 

info@raiffeisen.ua; державне регулювання діяльності Банку здійснює Національний банк України 

(01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9; гаряча лінія: 0800 505 240).» 
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